مقاله پژوهشی

نشریه علمی تحقيقات جنگل و صنوبر ایران

شناسه دیجيتال ):)DOI

10.22092/ijfpr.2021.354716.2001

جلد  29شماره  ،2صفحه )1400( ،176-188

شناسه دیجيتال (:)DOR

20.1001.1.17350883.1400.29.2.2.6

تعیین مطلوبیت رویشگاه سفیدپلت ( )Populus caspica Bornm.و مهمترین متغیرهای اقلیمی تأثیرگذار
بر پراکنش آن در جنگلهای هیرکانی
شیرین علیپور  ،1ضیاءالدین بادهیان  ،*2حامد یوسفزاده  ،3کامبیز اسپهبدی  4و فرهاد اسدی

4

 -1دانشجوی دکتری جنگلشناسی و اکولوژی جنگل ،گروه جنگلداری ،دانشکده کشاورزی و منابع طبيعی ،دانشگاه لرستان ،خرمآباد ،ایران
 -*2نویسنده مسئول ،استادیار ،گروه جنگلداری ،دانشکده کشاورزی و منابع طبيعی ،دانشگاه لرستان ،خرمآباد ،ایران .پست الکترونيکbadehian.z@lu.ac.ir :

 -3دانشيار ،گروه محيطزیست ،دانشکده منابع طبيعی و علوم دریایی ،دانشگاه تربيتمدرس ،نور ،ایران
 -4دانشيار پژوهش ،بخش تحقيقات منابع طبيعی ،مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزی و منابع طبيعی استان مازندران ،سازمان تحقيقات ،آموزش و ترویج کشاورزی،
ساری ،ایران
تاریخ دریافت1400/03/07 :

تاریخ پذیرش1400/06/13 :

چکیده

تغيير اقليم میتواند تهدیدی جدی برای گونههای مختلف بومی در جنگلهای هيرکانی باشد .با اینحال ،تاکنون پژوهشی در ارتباط

با تعيين پيامدهای تغيير اقليم بر روند الگوهای پراکنش سفيدپلت ( )Populus caspica Bornm.انجام نشده است .در پژوهش پيشرو
بهمنظور شناسایی ارتباط بين پراکنش سفيدپلت با متغيرهای اقليمی و تعيين رویشگاههای مطلوب تحت شرایط اقليم کنونی و آینده
(سناریوی  RCP 8.5تا سال  )2070از تئوری آشيان بومشناختی ،نرمافزار  MAXENTو نيز دادههای حضور این گونه در سطح
جنگلهای هيرکانی استفاده شد .براساس ارزیابی سطح زیر منحنی  ،ROCارزش زیاد شاخص  )0/993( AUCنشاندهنده کارآمدی
مدل مورد استفاده در تعيين رویشگاه بالقوه سفيدپلت بود .مهمترین متغيرهای مؤثر در تعيين رویشگاه این گونه شامل بارش در خشک
ترین ماه سال ،تغييرات دمای ساالنه ،ميانگين دمای ساالنه و همدمایی بودند .همچنين ،تحت شرایط اقليم کنونی ،مساحت مطلوبيت
رویشگاههای این گونه در جنگلهای هيرکانی  88317/3کيلومتر مربع است و در  38/75درصد از منطقه ،پتانسيل خوبی برای حضور
سفيدپلت وجود دارد ،درحالیکه نتایج سناریو آینده ( )RCP 8.5نشاندهنده کاهش  48/4درصدی مساحت مطلوبيت رویشگاه این گونه
نسبت به شرایط فعلی است .از نتایج این پژوهش میتوان در راستای تصميمات مدیریتی ،برنامهریزیهای حفاظتی و اصالحی با درنظر
گرفتن اثر تغيير اقليم بر مطلوبيت رویشگاهها و پاسخ گونه به تغيير اقليم استفاده کرد و راهبردهای حفاظتی سفيدپلت (در درون یا بيرون
از رویشگاه) را تدوین کرد.
واژههای کلیدی :تغيير اقليم ،حفاظت ،گونه بومی ،مدل

.MAXENT

مقدمه
سفيدپلت ( ،)Populus caspica Bornm.گونهای درختی
دوپایه از جنس صنوبر ،بخش  Leuceو تنها گونه بومی
( )Endemicو بازمانده از این جنس در دوره ترشياری
( )Tertiaryدر ایران است .رویشگاه اصلی آن ،منطقه رویشی

هيرکانی در دامنه شمالی البرز است و از آستارا ،طوالش ،رشت
تا گرگان و اطراف بجنورد انتشار دارد .این گونه تا ارتفاع
 1700متر از سطح دریا در امتداد ساحل رودخانهها ،درهها
و جنگلهای جلگهای گسترش مییابد .سفيدپلت اغلب با
گونههایی مانند توسکای قشالقی ( )Alnus glutinosa (L.
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 ،)Gaertn.ون ( )Fraxinus excelsior L.و لرگ
( )Pterocarya fraxinifolia (Poir.) Spachدیده میشود
(.)Neumann & Skvortsov, 1969; Akhani et al., 2010
این درخت ،گونهای نورپسند و رطوبتپسند است و قابليت
رشد در خاکهایی با بستری از رسوبات آهکی و کواترنری
با بافت ریز و قليایی و  pHبيشتر از  7/5را دارد ( Fallah et
 .)al., 2012; Nazari & Fallah, 2016در دهههای اخير،
بخش زیادی از رویشگاههای طبيعی سفيدپلت بهعلتهای
مختلف از بين رفتهاند ( ،)Akhani et al., 2010بهطوریکه
نام آن بهعنوان گونهای در معرض خطر ( )Endangeredدر
کتاب دادههای قرمز ایران ثبت شده است ( Jalili & Jamzad,
.)1999
بررسی ویژگیهای بومشناختی گونههای بومی ،درک
بهتری از روند انقراض و بقا را فراهم میکند ،بهویژه اینکه
کاهش جمعيت آنها با تغييرات آبوهوا ارتباط داشته باشد
( .)Wisz et al., 2013پاسخ گونههای گياهی به تغيير جهانی
اقليم با سازگاری و تداوم در شرایط جدید یا از طریق تغيير
در زیستگاه یا دامنه پراکنش آنها رخ میدهد ( Meng et
 .)al., 2017بدون سازگاری یا تغيير دامنه پراکنش ،تغيير اقليم
میتواند بهسرعت سبب انقراض گونهها شود .گرم شدن کره
زمين از دهه  1850رخ داده است .ميانگين دمای سطح کره
زمين طی سالهای  1880تا  2012ميالدی 0/85 ،درجه
سانتيگراد افزایش یافته که تأثير قابلتوجهی بر دامنه
جغرافيایی پراکنش موجودات داشته است ( Case & Lawler,
 .)2017در  20سال اخير نيز افزایش ميانگين دمای ناحيه
رویشی خزری تا  0/74درجه سانتيگراد گزارش شده است
( .)Attarod et al., 2017تغيير ميانگين الگوهای دما و
رطوبت میتواند سبب تغييراتی در پراکنش و مرز گونههای
گياهی شود که ازجمله پيامدهای اجتنابناپذیر تغيير اقليم
بهشمار میآید.
مدلسازی توزیع گونهای ( Species Distribution
 )Modeling - SDMیکی از ابزارهایی است که براساس داده
های حضور گونهها و متغيرهای محيطی (دادههای محيطی-
اقليمی) ،الگوی جغرافيایی گونههای بومی ،نادر و در معرض
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خطر را در پاسخ به تغيير اقليم پيشبينی میکند ( Hasui et
 .)al., 2017بيشينه بینظمی ( Maximum Entropy -

 )MAXENTیک روش پيشرفته در زمينه مدلسازی توزیع
جغرافيایی پدیدهها در یک فضای چندبعدی است ( Horenko
 .)et al., 2020نرمافزار  MAXENTکه بهعنوان ابزاری
پرکاربرد از رویکرد بيشينه بینظمی استفاده میکند ،در
پژوهشهای متعددی بهمنظور مدلسازی توزیع گونه مورد
نظر ،تهيه نقشههای پراکنش جغرافيایی ،برآورد مطلوبيت
زیستگاه گونهها ،شناسایی گونههای در معرض خطر تغيير
اقليم و تخمين ميزان آسيبپذیری آنها در طی دورههای
زمانی متفاوت (گذشته ،حال و آینده) استفاده شده است
( Alavi et al., 2019; Li et al., 2019; Bagley et al.,
 .)2020در پژوهشی ،پتانسيل توزیع جغرافيایی پده
( )Populus euphratica Olivierدر یک حوضه رودخانهای
در چين براساس دادههای حضور این گونه و  29متغير محيطی
با استفاده از نرمافزار  MAXENTشبيهسازی شد ( Guo et
 .)al., 2018همچنين Sun ،و همکاران ( )2021از تلفيق
رویکرد بيشينه بینظمی و مجموعهداده حاصلخيزی خاک
( )Global productivity datasetبرای بررسی ارتباط
مطلوبيت رویشگاه صنوبر دلتوئيدس ( P. deltoides W.
 )Bartram ex Marshallبا متغيرهای اقليمی و خاکی در
مقياس جهانی بهره گرفتند.
در سالهای اخير ،پژوهشهای زیادی درمورد تأثير
تغييرات آبوهوا بر توزیع گونههای درختچهای و درختی در
جهان انجام شدهاند .ازجمله آنها میتوان به پژوهشهای
 Greerو همکاران ( Zeng ،)2016و همکاران ( )2018و
 Ingvarssonو  )2020( Bernhardssonاشاره کرد که روی
جنس صنوبر انجام شدند .در ایران از روشهای مختلف مدل
سازی توزیع گونهای بهمنظور برآورد تأثير اقليم بر پراکنش
جغرافيایی گونههای بادامک ( Amygdalus scoparia
 ،)Haidarian Aghakhani et al., 2017a( )Spachبلوط
ایرانی (Haidarian ( )Quercus brantii Lindl.
 ،)Aghakhani et al., 2017bسرخدار ()Taxus baccata L.
( ،)Alavi et al., 2019ملج ()Ulmus glabra Huds.
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( ،)Mohammadi et al., 2019زالزالک ( Crataegus

 ،)Rafiee et al., 2020( )pontica C. Kochبلندمازو
(Taleshi et al., ( )Quercus castaneifolia C. A. Mey.
 )2020و  11گونه درختی در جنگلهای هيرکانی ( Taleshi
 )et al., 2019استفاده شده است .با وجود نگرانیهای زیاد
درمورد اثرات تغيير اقليم ،هنوز واکنش گونههای گياهی ایران
مانند سفيدپلت به این پدیده تاحد زیادی ناشناخته مانده است.
گونههای بومی و در خطر انقراض ازجمله سفيدپلت با
پراکنش محدود بهدليل اینکه اغلب جمعيت آنها کاهش یافته
و جدا شده است ،همواره مورد تهدید هستند .همچنين،
باتوجهبه اهميت روزافزون کشت و توليد صنوبر در راستای
حل معضل کمبود چوب و کاهش ورود گونههای غيربومی
میتوان از سفيدپلت هم بهعنوان اولویت حفاظتی و هم در
زراعت چوب بهره گرفت .بهرغم پيامدهای پرمخاطره تغيير
اقليم بر آینده حضور یک گونه در طبيعت ،تاکنون پژوهشی
در خصوص شناسایی رویشگاه بالقوه سفيدپلت با درنظر
گرفتن مدلهای آشيان بومشناختی ( )Niche modelingانجام
نشده است ،بنابراین در پژوهش پيشرو ،دامنه پراکنش
جغرافيایی سفيدپلت در شرایط اقليم کنونی و تأثير احتمالی
تغيير اقليم در آینده بر مطلوبيت رویشگاههای آن بررسی شد.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه
منطقه مورد نظر پژوهش پيشرو ،جنگلهای هيرکانی
است که با طول و عرض بهترتيب حدود  800و  110کيلومتر
در دامنههای شمالی البرز پراکنش دارند .این جنگلها در طول
جغرافيایی  °48 31′تا  °56 10′شرقی و عرض  °35 48′تا
 °37 55′شمالی قرار دارند .مساحت کل جنگلهای هيرکانی
حدود  1/85ميليون هکتار است که از سطح دریا تا ارتفاع
 2800متری گسترش دارند .ميانگين بارندگی ساالنه از 530
ميلیمتر در شرق تا  1350ميلیمتر در غرب متغير است
(گاهی به  2000ميلیمتر در غرب میرسد) .ميانگين دمای
ساالنه نيز از  15درجه سانتيگراد در غرب تا  17/5درجه
سانتيگراد در شرق ثبت شده است ( Sagheb Talebi et al.,

تعیین مطلوبیت رویشگاه سفیدپلت ...

.)2014
روش پژوهش
در ایـن پژوهش از نـرمافـزار  MAXENTنسخه 3.3.3k
بـرای پـيشبينـی نـواحی دارای پتانسيل توزیع سفيدپلت در
جنگلهای هيرکانی استفاده شـد .این تحليل با  100تکرار،
انتخاب  10000نقطه تصادفی و خروجی منطقی ()Logistic
بهمنظور برازش مدل انجام شد .دو ورودی مورد نياز نرمافزار
مذکور برای مدلسازی شامل دادههای زیستی (اطالعات
مکانی پراکنش و حضور گونه) و دادههای محيطی (الیههای
محيطی) هستند .دادههای حضور سفيدپلت از دو روش )1
مرور منابع کتابخانهای برپایه بررسی کتابها و مقالهها
( ;Neumann & Skvortsov, 1969; Browicz, 1982
 ،)Fallah et al., 2012; Asadi et al., 2017برآورد موقعيت
مکانی تعدادی از نقاط براساس یک نقشه استخراجشده از یک
کتاب قدیمی ( )Browicz, 1982و  )2بررسیهای مستقيم
ميدانی و ثبت موقعيت جغرافيایی نقاط حضور سفيدپلت در
سالهای  1398تا  1399بهوسيله سيستم موقعيتیاب جهانی
( )GPSجمعآوری شدند .درمجموع ،دادهها از  150موقعيت
جغرافيایی بهدست آمدند که سطح جنگلهای هيرکانی را در
سه استان گيالن ،مازندران و گلستان پوشش میدهند (شکل
.)3
برای الیههای محيطی ،دادههای رستری  19متغيـر زیست
اقليمـی با قدرت تفکيکپذیری  arc-seconds 30برای
شرایط اقليمی حال ( )1970-2000و آینده (سال 2070
WorldClim
داده
وبگاه
از
ميالدی)
( )www.worldclim.orgبارگيری شد (جدول  .)1در این
پژوهش از ميانگين سه مدل اقليمی MIROC- ،CCSM4
 ESMو  MPI-ESM-Pتحت سناریوی  RCP 8.5برای
برآورد تأثير تغيير اقليم در حال و آینده استفاده شدRCP .
 8.5که توسط هيئت بيندولتی تغيير اقليم ( )IPCCارائه شده
است ،یک سناریوی بدبينانه از نظر شدت تغيير اقليم بهشمار
میآید که مقدار واداشت تابشی اقليمی را تا سال  2100نشان
میدهند و بهمعنی افزایش دما بهمقدار  3/7درجه سانتيگراد

179

نشریه علمی تحقيقات جنگل و صنوبر ایران جلد  29شماره 2

است .این مقدار واداشت تا سال  2070حدود دو درجه

سانتيگراد پيشبينی شده است.

جدول  -1متغیرهای زیستاقلیمی مورد پژوهش
متغیر

معادل انگلیسی

نام اختصاری

ميانگين دمای ساالنه

Annual Mean Temperature

bio1

ميانگين دامنه روزانه حرارت

])Mean Diurnal Range [Mean of monthly (max temp - min temp

bio2

همدمایی

)Isothermality (bio2/bio7) (* 100

bio3

تغييرات فصلی دما

)Temperature Seasonality (standard deviation *100

bio4

بيشينه دما در گرمترین ماه سال

Maximum Temperature of Warmest Month

bio5

کمينه دما در سردترین ماه سال

Minimum Temperature of Coldest Month

bio6

تغييرات دمای ساالنه

)Temperature Annual Range (bio5-bio6

bio7

ميانگين دما در مرطوبترین فصل سال

Mean Temperature of Wettest Quarter

bio8

ميانگين دما در خشکترین فصل سال

Mean Temperature of Driest Quarter

bio9

ميانگين دما در گرمترین فصل سال

Mean Temperature of Warmest Quarter

bio10

ميانگين دما در سردترین فصل سال

Mean Temperature of Coldest Quarter

bio11

بارش ساالنه

Annual Precipitation

bio12

مقدار بارش در مرطوبترین ماه سال

Precipitation of Wettest Month

bio13

مقدار بارش در خشکترین ماه سال

Precipitation of Driest Month

bio14

تغييرات فصلی بارش

)Precipitation Seasonality (Coefficient of Variation

bio15

ميانگين بارش در مرطوبترین فصل سال

Precipitation of Wettest Quarter

bio16

ميانگين بارش در خشکترین فصل سال

Precipitation of Driest Quarter

bio17

ميانگين بارش در گرمترین فصل سال

Precipitation of Warmest Quarter

bio18

ميانگين بارش در سردترین فصل سال

Precipitation of Coldest Quarter

bio19

 80درصد داده ها (نقاط حضور) برای فرایند مدل سازی
و  20درصد برای اعتبارسنجی یا آزمون مدل تعریف شد.
دقت و صحت عملکـرد مـدل ازطریق معيار سـطح زیـر
منحنی ( )Area Under the Curve - AUCبه دست آمده از
منحنی مشخصه عملکرد پذیرنده ( Receiver Operating
 )Characteristic - ROCارزیابی شد .این منحنی به عنوان
معياری از قدرت تشخيص نقاط حضور از نقاط عدم حضور
توسط مدل عمل میکند و بر اساس حساسيت

(( )Sensitivityانطباق نقاط عدم حضور ما با نقاط عدم
حضور گونه) نسبت به ویژگی (( )Specificityانطباق
خروجی مدل با نقاط ما) رسم میشود .به این ترتيب ،ارزش
آماره  AUCنزدیک به  0/5نشان دهنده تصادفی بودن مدل
است .هرچه این ارزش به یک نزدیک تر باشد ،مدل
منطبق تر است و برازش بهتری دارد .خروجی نرم افزار
 ،MAXENTنقشه مطلوبيت رویشگاه گونه مورد پژوهش
مبتنیبر شاخص پتانسيل حضور است .براساس این
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شاخص در مناطقی که احتمال حضور سفيد پلت بيشتر از
 0/3باشد ،بيانگر پتانسيل خوب ،بين  0/1تا 0/3
نشان دهنده پتانسيل متوسط و بين  0/05تا  0/1حاکی از
پتانسيل کم برای حضور این گونه هستند .مطلوبيت
زیستگاه و مقدار متغير های زیست اقليمی برای هر مدل با
استفاده از نرم افزار  SAGA GISمحاسبه شد.

نتایج
براساس نتایج بهدستآمده ،مدل  MAXENTبا مقدار
آماره  AUCبرابر با  ،0/993عملکرد بسيار خوبی را برای
پيشبينی پراکنش سفيدپلت نشان داد (شکل .)1

شکل  -1منحنی  ROCمحاسبهشده برای سفیدپلت بهمنظور اعتبارسنجی مدل MAXENT

از بين  19متغير زیستاقليمی تأثيرگذار بر پراکنش
سفيدپلت ،چهار متغير شامل مقدار بارش در خشکترین ماه
سال ( ،)bio14تغييرات دمای ساالنه ( ،)bio7ميانگين دمای
ساالنه ( )bio1و همدمایی ( )bio3بيشترین سهم را در مدل

بهخود اختصاص دادند .بهطوریکه تأثير این متغيرها بر
پراکنش کنونی سفيدپلت بهترتيب  14/3 ،15/5 ،18/5و
 13/1درصد بهدست آمد (جدول .)2

[

جدول  -2درصد مشارکت مهمترین متغیرهای زیستاقلیمی برای پیشبینی زیستگاههای مطلوب سفیدپلت در زمانهای حال و آینده
درصد مشارکت در مدل

متغیر

معادل انگلیسی

نام اختصاری

ميانگين دمای ساالنه

Annual Mean Temperature

bio1

14/3

همدمایی

Isothermality

bio3

13/1

13/6

تغييرات دمای ساالنه

Temperature Annual Range

bio7

15/5

14/1

مقدار بارش در خشکترین ماه سال

Precipitation of Driest Month

bio14

18/5

17

اقليم کنونی

اقلیم آینده ()RCP 8.5
13/7
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در شکل  ،2منحنیهای پاسخ نسبت به مهمترین متغيرهای
استفادهشده در مدل نهایی آمده است .منحنیهای مذکور،
بيشترین احتمال حضور سفيدپلت در محدوده دامنههای
بومشناختی را نشان میدهند .براساس این نتایج ،بيشترین
احتمال حضور این گونه در ميانگين دمای ساالنه ()bio1
حدود  16درجه سانتيگراد مشاهده شد .با افزایش و کاهش
دما نسبت به این عدد ،احتمال حضور آن کاهش مییابد.
یافتههای متغير همدمایی ( )bio3نشان داد که احتمال حضور
سفيدپلت در دامنه  30تا  35درصد ،روند افزایشی دارد و از
این محدوده به بعد ،حضور آن با شيب بيشتری کاسته میشود.

براساس نتایج تحليل تغييرات دمای ساالنه ( ،)bio7بيشترین
احتمال حضور سفيدپلت در محدوده  26تا  27درجه
سانتيگراد بهدست آمد و در مقادیر بيشتر ،احتمال حضور این
گونه بهصورت تدریجی کاهش مییابد .همچنين ،هنگامیکه
بارش در خشکترین ماه سال ( )bio14بيشتر از یک ميلیمتر
باشد ،احتمال حضور سفيدپلت افزایش مییابد .زمانیکه مقدار
بارش در خشکترین ماه بين  10تا  40ميلیمتر باشد ،احتمال
حضور این گونه نوسان دارد و در مقادیر بيشتر متغير مذکور،
این احتمال کم میشود.

شکل  -2منحنی پاسخ احتمال حضور سفیدپلت نسبت به مهمترین متغیرهای زیستاقلیمی
(خروجی لجستیک  MAXENTدر محور عمودی ،معرف مطلوبیت زیستگاه و احتمال حضور سفیدپلت است .متغیرهای محیطی در محور افقی شامل الف:bio 3 -
همدمایی (درصد) ،ب :bio 1 -میانگین دمای ساالنه (درجه سانتیگراد) ،ج :bio 14 -مقدار بارش در خشکترین ماه سال (میلیمتر) و د :bio 7 -تغییرات دمای
ساالنه (درجه سانتیگراد) هستند).
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نقشه مطلوبيت رویشگاه سفيدپلت براساس دادههای اقليم
کنونی و سناریو آینده در شکل  3آمده است .هماکنون ،مساحت
مطلوبيت رویشگاههای این گونه در محدوده جنگلهای هيرکانی
ایران  88317/3کيلومتر مربع است .از این مقدار34224/37 ،
کيلومتر مربع ( 38/75درصد) ،پتانسيل خوبی برای حضور سفيد
پلت دارند (جدول  .)3نتایج حاصل از سناریوی  RCP 8.5نشان
داد که تغيير اقليم ،تأثير منفی و قابلتوجهی بر محدوده پراکنش
این گونه خواهد گذاشت ،بهطوریکه نقشه خروجی حاصل از
سناریوی بدبينانه  RCP 8.5نشان داد که تا سال  2070ميالدی

فقط جمعيتهای سفيدپلت واقع در بخش مرکزی (استان
مازندران) زنده خواهند ماند ،درحالیکه بيشترین کاهش گسترش
و مطلوبيت رویشگاه این گونه برای بخش شرقی هيرکانی
پيشبينی شد (شکل  .)3درمجموع ،مساحت مطلوبيت رویشگاه
سفيدپلت تحت سناریوی  RCP 8.5در سال  2070میتواند به
 42775/39کيلومتر مربع ( 48/4درصد مساحت فعلی) کاهش
یابد .همچنين ،رویشگاههای مطلوب (پتانسيل خوب) برای
حضور گونه مذکور  97درصد کم خواهند شد (جدول .)3

شکل  -3نقشه مطلوبیت رویشگاه سفیدپلت
(الف -تحت شرایط اقلیم کنونی بههمراه  150نقطه حضور این گونه در جنگلهای هیرکانی ،ب -پیشبینی آینده تحت سناریوی  RCP 8.5در سال  2070میالدی)

جدول  -3مساحت رویشگاهها با مطلوبیتهای متفاوت براساس شاخص پتانسیل حضور برای سفیدپلت
مطلوبیت رویشگاه
شرایط اقلیمی

مجموع

درصد از

ضعيف (کيلومتر مربع) متوسط (کيلومتر مربع) خوب (کيلومتر مربع)
()0/05-0/1

()0/1-0/3

()>0/3

(کيلومتر مربع)

شرایط فعلی

فعلی

24154/99

29937/94

34224/37

88317/3

100

آینده (سناریوی  RCP 8.5در سال )2070

18124/2

23616/28

1034/9

42775/39

48/43
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بحث
تغيير اقليم ،یک محرک بالقوه برای تغيير یا حتی تعامالت
زیستی جدید است که میتواند بر توانایی گونهها برای
مهاجرت به زیستگاههای جدید یا ماندن در زیستگاه خود
تأثير بگذارد .گونههایی با پراکنش محدود تحت شرایط تغيير
اقليم مستمر با خطر انقراض بيشتری مواجه هستند .در این
حالت ،گونههای بومی باید مهاجرت کنند یا تکامل یابند
( Meng et al., 2017; Alavi et al., 2019; Taleshi et al.,
.)2019
نتایج پژوهش پيشرو برای مدلسازی پراکنش جغرافيایی
و مطلوبيت رویشگاه سفيدپلت بهعنوان یک گونه بومی در
جنگلهای هيرکانی نشان داد که مدل  MAXENTبا AUC
برابر با  0/993کارایی بسيار خوبی در این زمينه دارد .مقدار
شاخص  AUCبهدستآمده در پژوهش پيشرو تاحدی
نزدیک یا بيشتر از  AUCگزارششده در پژوهشهای پيشين
بود ( Haidarian Aghakhani et al., 2017a,b; Alavi et
 Ahmadi .)al., 2019; Taleshi et al., 2019و همکاران
( )2020با بررسی تأثير اقليم آینده بر پراکنش سرخدار با
استفاده از روشهای مختلف پراکنش گونهای گزارش کردند
که مدل  MAXENTدر پيشبينی دامنه پراکنش رویشگاه این
گونه در جنگلهای هيرکانی ،دقت زیادی دارد .براساس نتایج
پژوهش پيشرو ،مقدار بارش در خشکترین ماه سال،
تغييرات دمای ساالنه ،ميانگين دمای ساالنه و همدمایی،
مهمترین عاملهای مؤثر بر پراکنش سفيدپلت هستند،
بهطوریکه این چهار متغير زیستاقليمی درمجموع حدود 62
درصد تغييرات را توجيه کردند و بيشترین سهم را در تعيين
مطلوبيت رویشگاه گونه مورد مطالعه داشتند .براساس منحنی
های پاسخ رویشگاه سفيدپلت ،گستره این گونه بهطور معنی
داری با دسترسی به آب (بهویژه در فصلهای خشک سال) و
ميزان دما ارتباط دارد .این یافتهها بيانگر نقش شرایط مطلوب
رطوبتی و حرارتی در احتمال حضور گونه مذکور هستند.
سفيدپلت در مناطقی با ميانگين دمای ساالنه بين  10تا 18
درجه سانتيگراد حضور دارد .با اینوجود ،این گونه میتواند
درجهحرارت کمتر از صفر درجه سانتيگراد در زمستان و
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بيشتر از  32درجه سانتيگراد در تابستان را تحمل کند.
 Nazariو  )2016( Fallahبيان کردند که سفيدپلت در
مناطقی با اقليم مرطوب تا نيمهمرطوب ،دمای ساالنه بيشتر از
 16سانتيگراد و رطوبت نسبی بيشتر از  75درصد حضور دارد
که تأیيدکننده یافتههای پژوهش پيشرو است .طبق شکل -2
ج و همانطور که در نتایج ذکر شد ،هنگامیکه بارش در
خشکترین ماه سال ،بيشتر از یک ميلیمتر (و نه فقط 15
ميلیمتر) باشد ،احتمال حضور سفيدپلت افزایش مییابد .از
سوی دیگر ،براساس پژوهش  Sadatiو همکاران (،)2011
سفيدپلت در فصلهای مرطوب سال میتواند شرایط غرقابی
را نيز تحمل کند.
نتایج مدلسازی و برآورد نقشه پتانسيل رویشی سفيدپلت
تحت شرایط اقليم کنونی نشان داد که سواحل جنوبی دریای
خزر دربرگيرنده دامنه گسترش سفيدپلت هستند .کل این
محدوده را میتوان به سه بخش غربی در استان گيالن ،مرکزی
در استان مازندران و شرقی در استان گلستان تقسيم کرد .با
اینحال ازنظر تئوری ،محدوده گسترش و مساحت رویشگاه
های مطلوب سفيدپلت با پتانسيل خوب ،بيشتر از دامنه
پراکنش واقعی آن است .فعاليتهای گسترده انسان در
بخشهای غربی ،مرکزی و شرقی سواحل جنوبی خزر
بهشدت سبب آشفتگی جنگلهای طبيعی شدهاند .تأثير
تنشهای طوالنیمدت ناشی از فعاليتهای انسان بر پوشش
گياهان طبيعی در حاشيه رودخانهها و سواحل جنوبی دریای
خزر در پژوهشهای گردهشناسی ( )Palynologyاثبات شده
است ( .)Hamzeh’ee et al., 2008فعاليت در حوزه دلتاها،
ساختوساز در مسير دهانه رودخانهها ،توسعه صنعت و شهر
نشينی در حوزه خزر ،جنگلکاری مجدد با گونههای غيربومی
و پاکسازی جنگلهای جلگهای برای اهداف کشاورزی سبب
تشدید فشار بر پوشش درختی در مناطق جلگهای و مرتفع
شدهاند ( .)Ketek Lahijani et al., 2008در گذشته ،بيشترین
گستره جنگلها در این مناطق با گونههای توسکا (spp.
 )Alnusو سفيدپلت پوشانده شده بود ،اما اکنون اغلب آنها
بهطور کامل تخریب شدهاند (.)Hamzeh’ee et al., 2008
براساس یافتههای  Alipourو همکاران ( ،)2021فعاليتهای
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انسانی ،تأثير قابلمالحظهای بر سطح آسيبپذیری سفيدپلت
داشتهاند ،بنابراین میتوان چنين استنباط کرد که بيشتر
رویشگاههای با اقليم مطلوب بهشدت تخریب شدهاند،
بهطوریکه کاربری آنها تغيير کرده و برای تجدیدحيات سفيد
پلت در دسترس نيستند.
گياهان دوپایه که گلهای نر و ماده آنها روی پایههای
جدا دیده میشوند ،اغلب گونههای چوبی هستند که در
بومسازگانهای جنگلی کنار رودخانهها رشد میکنند (مانند
صنوبر و بيد) .این گونههای درختی نسبت به اثرات تغيير در
کاربری زمين و اقليم ،آسيبپذیر هستند (.)Tognetti, 2012
گرمایش جهانی ،یکی از تهدیدهای رایج برای بومسازگانهای
صنوبر بهشمار میآید ( .)Rogers et al., 2020عالوهبر
فعاليتهای شدید انسان و تغيير اقليم ،عوامل دیگر مانند عدم
نور کافی ،خاک نامناسب و نيز ریشه ضعيف ممکن است بر
تجدیدحيات جمعيتهای طبيعی سفيدپلت ،جابهجایی و
پراکنش آنها اثر گذاشته باشند ( ;Asadi & Ghasemi, 2007
 ،)Asadi et al., 2017اما ضروری نيست همه این عاملها در
مدلسازی اقليمی درنظر گرفته شوند ( Hamann & Wang,
 )2006و فقط مالحظه متغيرهای اقليمی برای مدلسازی در
سطح منطقهای کفایت میکند (.)Pearson & Dawson, 2003
تغيير اقليم ممکن است شرایط برخی از رویشگاههای جنگلی
را برای رشد درختان در آینده نامناسب کند و بهرهوری آنها
را بهخطر بيندازد .در این شرایط درنظر گرفتن ارتباط
مطلوبيت رویشگاه با متغيرهای خاکی و اقليمی بهمنظور
بررسی پتانسيل بهرهوری ،سودمندی ،کشت و احيا ،اهميت به
سزایی دارد ( .)Sun et al., 2021توجه به این نکته ضروری
است که پراکنش و رشد یک گونه به ویژگیهای ژنتيکی،
فيزیولوژیکی و شرایط محيطی آن بستگی دارد ،بنابراین برای
معرفی مناطق بالقوه بهمنظور کشت ،بهرهوری و احيا گونه
مورد پژوهش نهتنها پارامترهای اقليمی ،بلکه عوامل
بومشناختی ،کاربری اراضی و متغيرهای ذکرشده دیگر باید در
نظر گرفته شوند.
سفيدپلت بهعنوان یک گونه در معرض خطر با تنوع
ژنتيکی کم ( )Alipour et al., 2021در رویشگاههای در
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معرض تخریب واقع شده است .تنوع ژنتيکی و غنای آللی
جمعيتهای این گونه در بخشهای مرکزی و شرق منطقه
هيرکانی ،بيشتر از جمعيتهای غربی گزارش شدند ( Alipour
 .)et al., 2021نتایج پژوهش پيشرو نشان داد که با تغييرات
شدید اقليمی در سال ( 2070سناریوی  ،)RCP 8.5مساحت
رویشگاه سفيدپلت در جنگلهای هيرکانی به  48/4درصد
مساحت کنونی کاهش خواهد یافت و وسعت مناطق مستعد
وقوع گونه (پتانسيل خوب) ،بسيار کم خواهد شد (1034/9
کيلومتر مربع) .همچنين ،دامنه پراکنش سفيدپلت در
رویشگاههای شرقی هيرکانی (استان گلستان) که پتانسيل
ژنتيکی زیادی دارند ،در اقليم آینده بهشدت کاهش مییابد.
حتی این امکان وجود دارد که تحت سناریوی  RCP 8.5در
آینده ،منطقه گسترش بالقوه سفيدپلت بهسمت رویشگاههای
غرب هيرکانی که شرایط اقليمی مطلوبتری خواهند داشت،
جابهجا شود .این موضوع با متفاوت بودن رژیمهای بارندگی
(گرادیان بارندگی  600تا  1600ميلیمتر و ميانگين بارش
ساالنه حدود  600ميلیمتر) و ميانگين دمای ساالنه ،ارتباط
تنگاتنگی دارد .درمجموع میتوان چنين استنباط کرد که
بخش شرق هيرکانی (استان گلستان) با وجود بارش مناسب
بهدليل افزایش درجهحرارت بهسمت اقليمهای خشکتر پيش
میرود .هماکنون 38/75 ،درصد از کل رویشگاههای
سفيدپلت در جنگلهای هيرکانی از نظر اقليم برای این گونه
مناسب هستند ،اما اغلب این رویشگاهها در اقليم آینده،
پتانسيل خود را برای حضور سفيدپلت از دست خواهند داد.
این نتایج میتواند الگوی تغيير در توزیع گونهای شبيهسازی
شده را توضيح دهد (شکل  .)3به این معنی که سفيدپلت
بهاحتمال زیاد ،آسيبپذیری قابلتوجهی در برابر تغيير اقليم
خواهد داشت .درنتيجه ،تغيير اقليم در منطقه هيرکانی میتواند
تهدید جدی برای این گونه درختی بومی و در معرض خطر
باشد .نتایج پژوهش پيشرو از فرضيه تأثير منفی تغيير اقليم
آینده بر بقای گونههای درختی هيرکانی پشتيبانی میکند .این
یافته تاحدی با نتایج پژوهشهای پيشين همخوانی دارد.
چنانچه تحت تغيير اقليم آینده گزارش شده است که
بخشهای زیادی از رویشگاههای مطلوب جنگلهای
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هيرکانی برای برخی از گونههای درختی مانند سرخدار و
توسکای یيالقی ( )A. subcordata C. A. Mey.بهاحتمال
زیاد از بين خواهند رفت و از دامنه پراکنش آنها کاسته
خواهد شد ( ;Alavi et al., 2019; Taleshi et al., 2019
 .)Ahmadi et al., 2020براساس نتایج پژوهش  Taleshiو
همکاران ( ،)2019رویشگاههای مطلوب بلندمازو در اقليم
آینده به ارتفاع از سطح دریای باالتری تغيير مییابند.
همچنين ،تأثير تغيير اقليم بر پراکنش این گونه در بخشهای
شرقی و مرکزی جنگلهای هيرکانی در مقایسه با بخش غربی،
بيشتر خواهد بود (.)Taleshi et al., 2020
در پژوهش پيش رو ،تغييرات احتمالی رویشگاههای
سفيدپلت و مناطق مستعد اقليمی وقوع این گونه در شرایط
کنونی و آینده شبيه سازی شد .باتوجه به اهميت سفيدپلت
به عنوان گونهای بومی و در معرض خطر ،ضروری است
تصميمهای مدیریتی مناسب و راهبردهای حفاظتی با هدف
جلوگيری از انقراض ،ذخيره منابع ژنتيکی و حفظ پتانسيل
تکاملی و وضعيت موجود این گونه در مقابل پيامدهای
ناشی از تغيير اقليم و فشارهای انسانی اتخاذ شوند .ازجمله
آنها میتوان به چند مورد اشاره کرد )1 :تعریف واحدهای
مدیریتی برای محدود کردن آسيبپذیری و تخریب بيشتر
سفيدپلت ضروری است )2 .نهالکاری در عرصههای
تخریب شده هيرکانی میتواند به بهبود کارایی حفاظت In
 ،situگسترش و حتی توسعه تنوع ژنتيکی این گونه ،کمک
شایانی کند ،چراکه در آینده ،پایداری مناطق با مطلوبيت
پراکنش سفيدپلت برای محافظت از آنها در برابر تغيير
اقليم ،اهميت زیادی دارد )3 .ایجاد راهروهای سبز
به واسطه معرفی پارکهای ملی بيشتر برای پر کردن شکاف
مناطق ،مؤثر خواهد بود )4 .حفاظت  Ex situمانند احداث
کلکسيون سفيدپلت به وسيله کاشت نهال از پایه های
جمع آوریشده با تنوع ژنتيکی زیاد از سراسر نواحی
هيرکانی در یک یا دو محيط یا ایستگاه تحقيقاتی و نيز
احداث باغ بذر از این درختان به منظور افزایش برونآميزی
و حفظ بذرهای مطلوب مفيد خواهد بود .درنتيجه ،موفقيت
استقرار و رشد نهالهای مورد استفاده در جنگلکاریها و
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مقابله آنها با پيامدهای غيرمنتظره تغيير اقليم تاحد زیادی
تضمين خواهد شد.
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Abstract
Climate change can be a major threat to the endemic species of the Hyrcanian forests.
However, there have been almost no studies in terms of determining consequences of climate
change on the distribution patterns of Populus caspica Bornm. In this study, ecological niche
theory and MAXENT software as well as P. caspica presence data across the Hyrcanian forests
of Iran were used to identify the relationships between species data to the climatic predictor
variables under current and future (RCP 8.5) (2070) climate conditions. According to analysis of
area under the ROC curve, the high value of AUC index (0.993) indicated the efficiency of the
model in determining the potential habitat of P. caspica. Precipitation of driest month,
temperature annual range, mean annual temperature, and isothermality were the most important
bioclimatic variables in the determination of potential habitat for P. caspica. Moreover, our results
demonstrated that the habitat suitability area of this species was 88317.3 km2 under current
climate condition and 38.75% area was identified as a "good potential" level for the presence of
P. caspica. Whereas under projected future climate (RCP 8.5), suitable areas would be decreased
by 48.4% compared to the current condition. The results of this study can be applied in approaches
management, conservation planning and reforestation by taking into account the effect of climate
change on habitat suitability and species response to its changes and conservation strategies will
be compiled for this species.
Keywords: Climate change, conservation, endemic species, MAXENT model.

